Naam ________________________________________ Klas�������� Datum ___ /___ /20__

Werkblad 3 – Waarom wel of geen dekking?
Noteer achter elke situatie het nummer van de passende verklaring.
Situatie

polis

Verklaring

A.

Je zit op een terrasje met een pintje en je tablet. Twee mannen
komen naar je toe. De eerste vraagt een vuurtje. De ander gaat er
tegelijkertijd met je tablet vandoor.

bagageverzekering

ja

B.

Een kennis heeft diabetes, maar overlijdt door een ongeval.

levensverzekering

ja

C.

Je rijdt met de auto van je pa tegen de auto van de buurman.
De polis vermeldt je niet als regelmatige bestuurder.

autoverzekering

ja

D.

Tijdens je vakantie krijg je op een camping te maken met een paar
dronken mannen. Ze vallen je lastig en slaan je bril stuk.

reisbijstand

ja

E.

Je hebt een voorlopig rijbewijs en rijdt zondag om elf uur ’s nachts
tegen de auto van de buurman.

autoverzekering

F.

Een familievriend sluit een levensverzekering af. Drie jaar later
krijgt hij kanker.

levensverzekering

neen

ja

Mogelijke verklaringen
1. De levensverzekering wordt uitbetaald. De doodsoorzaak heeft immers niets te maken met een eventuele
uitsluiting van diabetes.
2. Diefstal van voorwerpen is doorgaans verzekerd in de bagagepolis. Ook verzekerd is het verlies van bagage
door toedoen van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij.
3. Je bril en eventuele medische kosten worden uiteraard vergoed. Ze zijn het gevolg van de handelswijze van
anderen.
4. Je vader is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. Misschien moet hij wel een vrijstelling betalen
omdat jij jonger bent dan 30 jaar en/of nog niet lang in het bezit van een rijbewijs bent.
5. Probleem: na 22.00 uur mag je tijdens het weekend met een voorlopig rijbewijs niet rijden. De verzekeringsmaatschappij kan daarom de schadeloosstelling aan je buurman op jou verhalen.
6. Zodra de levensverzekering is afgesloten ben je levenslang beschermd, zelfs als je enkele jaren later zwaar
ziek wordt.

Dit materiaal maakt deel uit van het leerpakket Beter Zeker www.beterzeker.be

